
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 
Artikel 1 – Naam, zetel en duur 
1.1. De vereniging heeft een clublokaal op de 1ste en 2de verdieping van Café Refuge (Zimmerplein 

12, 2500 Lier) waar de maandelijkse speldagen worden georganiseerd. 
1.2. De website van de vereniging is www.spellenclubpallieter.be  

 
Artikel 2 – Doel en visie 
2.1. De vereniging is een spellenclub en heeft tot doel het samenspelen van bord- en 

gezelschapsspellen in Lier en omstreken te stimuleren. 
2.2. Op regelmatige basis worden spelbijeenkomsten georganiseerd. De data en locaties worden 

op voorhand kenbaar gemaakt via de website, nieuwsbrief en FB-pagina. 
2.3. De vereniging verwelkomt ook leden die niet vertrouwd zijn met bordspellen. Aan alle leden 

wordt gevraagd hiermee rekening te houden, geduld te tonen en hen te begeleiden bij het 
spelen.  

2.4. De vereniging vraagt om alle leden zich te houden aan de volgende gedragscode: 
 2.4.1. Amusement en ontspanning gaan voor op winst.  
 2.4.2. Respect voor spelers, spelmateriaal en infrastructuur. 

2.4.3. Eerlijk en sportief spelen. Volg de spelregels en verlaat niet vroegtijdig het spel. 
 
Artikel 3 – Leden, lidmaatschap en bijdragen 
3.1. Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar. 

Ook kinderen vanaf 8 jaar vergezeld door een volwassene zijn welkom. 
3.2. Deelname aan de maandelijkse spellendagen is gratis en vrijblijvend.  
 3.2.1. De spellendagen worden georganiseerd in een horecazaak, welke consumptieplicht 

vereist. Dit staat buiten de bevoegdheid van de vereniging. 
3.3. Deelname aan een halfjaarlijks spelweekend of andere activiteiten is betalend. 
 3.3.1. De deelnameprijs wordt bekendgemaakt op het moment dat leden kunnen 

inschrijven voor de activiteit.  
 3.3.2.  Er kan een korting op de deelnameprijs worden voorzien voor bepaalde doelgroepen, 

zoals kinderen t.e.m. 15 jaar en volwassenen vanaf 65 jaar. 
3.3.3.  De vereniging kan ook een korting toekennen aan personen met GOMOR-pas (of 
gelijkaardig). Personen die gebruik willen maken van deze korting laten dit weten aan het 
bestuur via e-mail. De korting wordt individueel toegekend door het bestuur tijdens een 
bestuursvergadering. 

3.4. Leden kunnen een steunkaart kopen als ze de vereniging een warm hart toedragen. 
3.4.1. Het lidmaatschap is één kalenderjaar geldig. 
3.4.2. Het lidmaatschap bedraagt 10 euro. 
3.4.3. Het lidmaatschap kent meerdere voordelen, nl. korting op de activiteiten van de club 
(uitgezonderd de weekends), korting op aankopen bij bevriende spellenwinkels, deelname en 
zeggenschap aan de algemene vergadering (stemrecht vanaf 18 jaar). 

  
Artikel 4 - Bestuur 
4.1. Volgende functies en taken worden onder de bestuursleden verdeeld: 

4.2.1. Voorzitter Elke Mertens. Haar taak bestaat uit het leiden van de vergaderingen, het 
coördineren van  de algemene werking, het nemen van initiatieven waar nodig voor de 
goede werking van de vereniging, het organiseren van de door het bestuur geplande 

http://www.spellenclubpallieter.be/


activiteiten. De voorzitter is ook de verbindingspersoon en afgevaardigde van de vereniging in 
externe organisaties. 
4.2.2. Secretaris Katrien Enzlin. Haar taak bestaat erin de administratieve zaken van de 
vereniging waar te nemen, de briefwisseling te coördineren en te distribueren, de ledenlijst 
te beheren, de verslagen van de vergaderingen op te stellen, de goederen en spellen van de 
vereniging te beheren en te inventariseren en de lijst van uitgeleende spellen te beheren. 
4.2.3. Penningmeester Lieve Seymus. Haar taak bestaat erin de gelden van de vereniging te 
beheren, de financiële verrichtingen van de vereniging waar te nemen, de te ontvangen 
sommen in te zamelen, de facturen en onkostennota's uit te betalen, de boekhouding bij te 
houden en indien gevraagd voor te leggen op bestuursvergaderingen, en een jaarlijks 
samenvattend verslag uit te brengen van de financiële toestand aan alle bestuursleden. 
4.2.4. Communicatie en PR-verantwoordelijke Wim Verwerft. Zijn taak bestaat erin alle 
uitnodigingen voor de activiteiten te verzenden aan de leden, de nieuwsbrieven op te maken, 
de relaties verzorgen met commerciële instanties en media. 
4.2.5.  Ondervoorzitter Sven Jörgensen. Zijn taak bestaat erin om alle activiteiten mee te 
coördineren, niet-reguliere evenementen te organiseren, contacten te leggen met de 
spelwinkels en de clubcollectie uit te bouwen. 

4.3. Bestuursleden blijven in functie voor een periode van vijf jaar. 
4.4. Bestuursleden worden om de vijf jaar gekozen uit en door de werkende leden van de 

vereniging. 
4.5. De praktische modaliteiten van de verkiezingsprocedure voor de bestuursfuncties zijn als 

volgt: 
 4.5.1. Een stemronde gebeurt anoniem en door middel van stembriefjes. Voor elke vacante 

bestuursfunctie wordt een stembriefje opgemaakt met de namen van de kandidaten en 
aankruisvakjes ‘ja – nee – onthouding’. 
4.5.2. Indien er slechts 1 of 2 kandidaten zijn, verloopt de verkiezing in 1 ronde naar 
absolute meerderheid. 
4.5.3. Indien er meer dan 2 kandidaten zijn, verloopt de verkiezingen in 2 rondes. Enkel de 
twee kandidaten met de meeste stemmen worden toegelaten tot de tweede ronde. De 
verkiezing in de tweede ronde verloopt naar absolute meerderheid. Indien een kandidaat in 
de eerste ronde reeds een absolute meerderheid haalt, zal er geen tweede ronde 
georganiseerd worden. 

 
 
Artikel 5 – Activiteiten 
5.1. De vereniging organiseert een spellendag op de 4de zaterdag van de maand van 14u tot 

middernacht. In uitzonderlijke omstandigheden, zoals feestdagen, wordt een datum gekozen 
die zo dicht mogelijk bij de 4de zaterdag van de maand ligt. 
5.1.1. De spellen worden voorzien door de bestuursleden en de leden zelf. 
5.1.2. De ter beschikking gestelde spellen behoren tot de persoonlijke eigendom van één 
van de (bestuurs)leden. Er wordt daarom gevraagd om zorg te dragen voor het spelmateriaal 
zoals een goede huisvader. Indien iemand een spel beschadigt, vergoedt die persoon de 
schade aan de eigenaar van het spel. 

 5.1.3. Dieren worden niet toegelaten, met uitzondering van begeleidingsdieren voor 
mensen met een motorische, auditieve of visuele beperking 

5.2. De vereniging organiseert ook twee spellenweekends per jaar (richtdatum: april/mei en 
november/december).  
 5.2.1. Alle bepalingen van de gewone spellendagen gelden ook op het spellenweekend. 

5.3. De vereniging organiseert ook andere activiteiten waar spelen niet de belangrijkste activiteit 
is. 

 5.3.1.  Alle bepalingen van de gewone spellendagen gelden ook op deze activiteiten. 
 
Artikel 6 – Bepalingen naar aanleiding van de vrijwilligerswet 
6.1. De vereniging heeft zoals voorzien in de wet geen burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, 



ongevallen, rechtsbijstand of andere verzekering afgesloten voor haar vrijwilligers. 
6.2. De vrijwilligers die zich ten dienste stellen van de vereniging doen dit steeds onder hun eigen 

gezag en verantwoordelijkheid, en zijn zelf aansprakelijk voor fouten en gebeurlijke 
ongevallen (gemeen recht). De vrijwilligers moeten dus zichzelf verzekeren voor hun eigen 
aansprakelijkheid, door bijvoorbeeld een beroep te doen op hun verzekering privé-leven 
(familiale verzekering). 

6.3. Vrijwilligers zijn wat betreft persoonlijke informatie aan de geheimhoudingsplicht 
 gehouden, zoals bedoeld in artikel 458 van het strafwetboek. Vrijwilligers die zich ten 
 dienste stellen van de vereniging doen dit steeds met inachtname van de regels inzake 
 discretie en beroepsgeheim, zoals die gelden binnen de verenging, en zijn gebonden door een 
plicht tot geheimhouding met betrekking tot alle persoonlijke, medische en verpleegkundige 
gegevens die hem/haar zijn bekend geworden tijdens de uitvoering van de vrijwillige 
activiteiten, alsmede met betrekking tot al wat hem/haar confidentieel is meegedeeld. 

6.4. Samen met de statuten van de vereniging voldoet dit artikel aan de bepalingen over de 
informatieplicht, volgens de wet van 3 juli 2005 (en aanvullingen) betreffende de rechten van 
de vrijwilligers (Belgisch Staatsblad 29 augustus 2005). 

 
Artikel 7 – Privacy 
7.1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor leden-, klanten- en orderbeheer. Dit om te
 voldoen aan wettelijke verplichtingen en op basis van ons gerechtvaardigd belang.  
7.2. Via info@spellenclubpallieter.be kan u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en 

ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.  
7.3. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich 

wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
(Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).  

7.4. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking kan u 
raadplegen via www.spellenclubpallieter.be of opvragen via info@spellenclubpallieter.be. 

 
Artikel 8 – Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement 
8.1. Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement kunnen slechts door het bestuur gebeuren. 
8.2. Wijzigingen moeten door een 2/3de meerderheid binnen het bestuur bekrachtigd worden. 
 
Artikel 9 - Slotbepaling 
9.1. Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op, en ondergeschikt aan, de oprichtingsakte en 

de statuten van de vereniging. 
9.2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of twijfel over laat, beslist het bestuur met 

2/3de meerderheid.  
 

 

 

Laatst gewijzigd op 21-05-2018. 


